DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

Circular nº 31 /2022/ DTG/ DEG

Em 18 de julho de 2022.

Para: Todas as Unidades Administrativas, Acadêmicas da Universidade de Brasília.
Assunto: Disponibilizado resultado da Avaliação de Disciplinas (Avaliação Institucional) - referente ao
semestre letivo 2/2021.

Prezados(as) Docentes,
Informo que o resultado do processo de avaliação institucional - Avaliação de Disciplinas e
Desempenho Docente referente ao semestre letivo de 2º/2021 encontra-se disponível para consulta no
SIGAA.
No âmbito do Ensino de Graduação, a Avaliação de Disciplinas é uma forma de avaliação
que é realizada pelos estudantes de graduação ao final de cada semestre letivo (em geral com 75% do
semestre concluído até o último dia de matrículas para o semestre subsequente).
O resultado dessa avaliação é utilizado por professores, coordenadores de cursos e
gestores de unidades acadêmicas (chefias de departamento e direção) para reflexão e avaliação acerca do
andamento do semestre letivo anterior, além de orientar para o planejamento de ações de melhoria para
o semestre subsequente. O resultado desta avaliação também é utilizado pelos docentes da UnB para
complementar documentação em processos de progressão funcional docente e/ou estágio probatório
docente.
Desde 1/2020, com a implantação do SIGAA, os processos de disponibilização, tabulação e
entrega dos resultados do Questionário de Avaliação de Disciplinas e Desempenho Docente passaram a
ser realizados pelo próprio sistema SIGAA e o docente pode ter acesso ao resultado por meio do Portal
do Docente > Ensino > Avaliação Institucional > Consultar Resultado da Avaliação.
É importante incentivar os estudantes de sua Unidade Administrativa a responderem ao
final do semestre letivo este questionário! (Para o estudante ele poderá ser encontrado em Portal do
Aluno > Ensino > Avaliação Institucional > Preencher Avaliação Institucional).
O questionário fica disponível ao final do semestre letivo e o estudante têm até o final do
período de matrículas do semestre subsequente para realizar o preenchimento dos questionários.
Anteriormente, até o ano de 2019 – os resultados da avaliação de algumas disciplinas
podem ser acessados pelo docente em http://academico.unb.br/login.html, utilizando como login (o
mesmo do SEI) e como senha (a mesma de acesso ao SEI).
Se não for encontrada avaliação para disciplina ministrada pelo professor, é porque essa
avaliação não existe, por não ter sido respondido pelos estudantes.
Atenciosamente,
Danilo Nogueira Prata
Procurador Educacional Institucional

ATO DA REITORIA Nº 1.790/2019, de 05/08/2019

Documento assinado eletronicamente por Danilo Nogueira Prata, Técnico(a) em Assuntos
Educacionais da Diretoria Técnica de Graduação do DEG, em 18/07/2022, às 16:47, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Diego Madureira de Oliveira, Decano(a) de Ensino de
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o código CRC BDCB73DE.

Referência: Processo nº 23106.085615/2022-39

Criado por 1047299, versão 10 por 1047299 em 18/07/2022 16:47:42.

SEI nº 8426766

